“NOSSO NINHO” THEREZINHA MARIA AUXILIADORA
ABRIGO DE CRIANÇAS ESPECIAIS
Fundado em 10 de janeiro de 1963 – Personalidade Jurídica em 8 de março de 1963 sob n.º 128
Registro no Serviço Social do Estado no dia 23 de abril de 1964 sob n.º 1503
FEDERAL : Decreto n. º 95.025 de 13/10/87

UTIILIDADE PÚBLI CA
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ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
Do Nome, Sede, Natureza e Objetivo
ARTIGO 1º. A Associação “Nosso Ninho” Therezinha Maria Auxiliadora, com foro e sede na Rodovia Manoel de Abreu Km. 02, CEP,
Araraquara, Estado de São Paulo, constitui-se pessoa jurídica de direito privado, para fins não econômicos ou lucrativos, de caráter
social e beneficente, fundada em 10 de janeiro de 1963, terá duração por prazo indeterminado.
ARTIGO 2º. A Associação reger-se-á pelo presente Estatuto e em conformidade com disposições legais vigentes que lhe forem
aplicáveis, constituindo subsídio em favor da solução de problemas não previstos no Estatuto, a Constituição Federal e a legislação
infra-constitucional.
ARTIGO 3º. A Associação “Nosso Ninho” Therezinha Maria Auxiliadora tem como finalidade prestar serviços gratuitos e
permanentes na esfera social a menores carentes e deficientes físicos e ou mentais de natureza leve, desta comarca e
circunvizinhança próxima, observando-se os seguintes princípios e objetivos:
1.

Atender indistintamente aos menores educáveis do sexo masculino, portadores de deficiência física e ou mental de natureza
leve, sem comprometimento psiquiátrico e passível de reabilitação, na faixa etária de 4 (quatro) a 12 (doze) anos para
admissão e até 18 (dezoito) anos para permanência, que a ela recorrerem, proporcionado a todos acompanhamento
médico, pedagógico e profissionalizante, sem distinção de raça, cor, nacionalidade, credo político ou religioso.

2.

Manter leitos, serviços de atendimento e alimentação gratuitos dentro das proporções estabelecidas pela legislação e
regulamentos em vigor.

3.

Servir de campo de estágio e pesquisas para estudantes e profissionais ligados à Área de excepcionais, dentro de suas
possibilidades e conveniências.

4.

Restabelecer vínculo familiar e afetivo, proporcionando a reintegração social e familiar;

5.

Regime de abrigo fechado e provisório para atendimento definido para os menores deficientes assistidos, em consonância
com a atribuição municipal de atendimento à saúde.

Parágrafo Único. No desenvolvimento de suas atividades, a Associação “Nosso Ninho” Therezinha Maria Auxiliadora observará os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação
de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

CAPÍTULO II
Quadro Social
ARTIGO 4º. São associadas aquelas pessoas físicas ou jurídicas que, tendo cumprido as condições de admissão previstas neste
Estatuto, sejam admitidas no Quadro Social por Decisão da Diretoria e serão classificadas nas seguintes categorias:
1.

Efetivos: pessoas físicas maiores de 18 anos, que se identifiquem com as finalidades e objetivos da Associação e participem
diretamente de suas atividades de forma regular;

2.

Contribuintes: pessoas físicas ou jurídicas que contribuam ocasionalmente para a manutenção das atividades da
Associação;

3.

Honorários: pessoas físicas ou jurídicas que tenham se distinguido por relevantes serviços prestados à Associação.

Parágrafo Único – É ilimitado o número de associados.
ARTIGO 5º. Para tornar-se associado, o candidato deve cumprir as seguintes condições:
1.

Concordar com o presente Estatuto e expressar, em sua atuação na Associação, os princípios nele definidos;

2.

Sendo pessoa física, ter idoneidade moral e reputação ilibada e não estar sendo submetido a processo criminal, o mesmo
valendo para os representantes legais e pessoas jurídicas;

3.

Assumir o compromisso de honrar pontualmente com as contribuições porventura fixadas na forma do presente Estatuto.

ARTIGO 6º. Os associados não respondem nem solidária nem subsidiariamente pelas obrigações e compromissos assumidos pela
Associação, como também nenhum direito terão no caso de retirada, exclusão, não recebendo remuneração ou honorários por
serviços realizados.
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ARTIGO 7º. São direitos de todos os associados:
1.

Tomar parte nas Assembléias Gerais;

2.

Indicar novos associados;

3.

Eleger e destituir a Diretoria;

4.

Aprovar as contas;

5.

Eleger e destituir o Conselho Fiscal;

6.

Aprovar e destituir o Conselho Consultivo.

Parágrafo 1º. É direito exclusivo dos associados efetivos ser votado para cargos eletivos.
Parágrafo 2º . Os associados honorários poderão ser convidados a compor o Conselho Consultivo. Todos os membros do Conselho
Consultivo serão arrolados como associados honorários.
Parágrafo 3º. O sócio que não esteja quite com os cofres da Entidade perderá, enquanto em mora, as regalias e os direitos aqui
estabelecidos.
ARTIGO 8º. São deveres de todos os associados:
1.

Auxiliar a ASSOCIAÇÃO a atingir suas finalidades;

2.

Prestigiar seus empreendimentos e zelar pelo nome da Associação;

3.

Respeitar e observar o presente Estatuto, as determinações da Diretoria e resoluções da Assembléia Geral;

4.

Comparecer às Assembléias ordinárias e extraordinárias;

5.

Manter atualizado seu cadastro na Associação e comunicar à Diretoria, por escrito, mudanças de endereço para
correspondência;

6.

Pagar pontualmente as contribuições associativas assumidas.

ARTIGO 9º. Qualquer associado poderá renunciar de sua condição no quadro social por meio de pedido escrito à Diretoria. A
renúncia será considerada efetiva a partir da data de recebimento do pedido.
ARTIGO 10. A aplicação de penalidades, suspensão ou a exclusão de qualquer associado são atos de avaliação da Diretoria
mediante pedido do interessado ou por força da motivação devidamente comprovada que deverão ser deliberadas em Assembléia
Geral.
ARTIGO 11. A suspensão ou a exclusão de qualquer associado será deliberada pela Diretoria, ad referendum da Assembléia Geral,
verificada uma das seguintes hipóteses:
1.

Não pagamento, se fixado, das contribuições associativas;

2.

Violação deste Estatuto Social ou de quaisquer outros regulamentos instituídos por órgão competente; ou

3.

Conduta pessoal prejudicial aos interesses da Associação.

ARTIGO 12. A Assembléia Geral deverá ser convocada no prazo máximo de 30 dias para deliberar sobre a suspensão ou exclusão
de qualquer associado, nos termos do artigo precedente.

CAPÍTULO III
Assembléia Geral
ARTIGO 13. A Assembléia Geral dotada de soberania plena é constituída pelos associados em pleno gozo de seus direitos políticos e
estatutários.
ARTIGO 14. Compete à Assembléia Geral:
1.

Reformar o Estatuto Social por proposta da Diretoria, do Conselho Consultivo ou de 1/5 dos associados efetivos;

2.

Resolver sobre a extinção da Associação, conforme Artigos 39 e 40 deste Estatuto;

3.

Eleger e destituir a Diretoria e Conselho Fiscal;

4.

Aprovar e destituir os membros indicados pela Diretoria para composição do Conselho Consultivo;
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5.

Aprovar o Plano de Atividade Anual;

6.

Aprovar as contas e balanço anual;

7.

Decidir sobre a conveniência de adquirir, alienar, transferir, hipotecar ou permutar bens;

8.

Deliberar sobre a admissão ou exclusão de associados.

Parágrafo Único. Para as deliberações a que se referem os incisos I a IV e VII é exigido voto concordante de, no mínimo, 2/3 (dois
terços) dos presentes à Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira
convocação sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de 1/3 (um terço) nas convocações seguintes.
ARTIGO 15. A Assembléia Geral reunir-se-á:
1.

Ordinariamente, até o mês de março de cada ano, para deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, examinar o relatório
da Diretoria referente às atividades desenvolvidas pela Associação no exercício anterior, e, quando for o caso, eleger os
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;

2.

Extraordinariamente, sempre que o interesse social assim o exigir.

ARTIGO 16. As Assembléias Gerais serão convocadas pela Diretoria, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal ou por 1/5 dos
associados efetivos, mediante editais fixados na sede da Associação, com antecedência mínima de 10 dias úteis da data marcada
para a reunião. Os associados serão, ainda, convocados por carta, correio eletrônico ou telegrama com aviso de recebimento,
enviados com a mesma antecedência.
Parágrafo Único. A presença da totalidade dos associados substitui a formalidade de convocação prevista no caput deste artigo.
ARTIGO 17. A Assembléia Geral da Associação será presidida pelo Presidente da Diretoria ou, na sua falta ou impedimento, pelo
Presidente do Conselho Consultivo ou, na sua falta ou impedimento, por qualquer outro diretor ou, se também ausentes ou
impedidos, por qualquer um dos associados, eleito para a função, pelos associados presentes à Assembléia.
ARTIGO 18. As Assembléias Gerais serão instaladas na hora prevista pelo edital de convocação, com a presença de, no mínimo,
51% (cinqüenta e um por cento) dos associados quites com suas obrigações sociais. Não havendo este número, a Assembléia Geral
poderá instalar-se trinta minutos mais tarde, com qualquer número de associados quites com suas obrigações sociais.
Parágrafo 1º. As deliberações da Assembléia Geral serão tomadas por maioria de votos dos associados presentes, se maior quorum
não for exigido por este Estatuto Social, cabendo a cada um somente um voto e não sendo permitido voto por procuração.
Parágrafo 2º. As deliberações da Assembléia Geral obrigam a todos os associados, ainda que ausentes, dentro das disposições
deste Estatuto.

CAPÍTULO IV
Órgãos de Administração
Seção I – Organização e Princípios de Administração
ARTIGO 19. A administração da Associação será, de acordo com os limites previstos neste capítulo, atribuição da:
1.

Diretoria;

2.

Conselho Consultivo; e

3.

Conselho Fiscal.

Parágrafo 1º. A fim de cumprir suas finalidades, a Associação se organizará em tantas unidades Diretoras de prestação de serviços
quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelo presente Estatuto subdividindo-se em: Diretor de Patrimônio; Diretor
Clínico; Diretor de Relações Públicas; Diretor de Educação e Profissionalização; Diretor de Eventos; Diretor de Planejamento; Diretor
de Relações Empresariais e outros pertinentes que se fizerem necessárias à execução das disposições estatutária.
Parágrafo 2º. A Diretoria poderá criar ou extinguir Departamentos Sociais e Administrativos, a fim de atender suas necessidades,
ad referendum da Assembléia Geral.
Parágrafo 3º. Em todos os atos de gestão, os dirigentes da Associação deverão adotar práticas necessárias e suficientes a coibir a
obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais.

Seção II – Diretoria
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ARTIGO 20. A gestão estratégica e operacional da Associação dentro das diretrizes e limites fixados por este Estatuto, será de
competência da Diretoria, cujos membros serão eleitos pela Assembléia Geral para cumprir mandato de dois anos, facultado uma
vez o direito de reeleição e será composta por:
1.

Presidente;

2.

1º. Vice-Presidente;

3.

1º. Secretário;

4.

2º. Secretário;

5.

1º. Tesoureiro;

6.

2º. Tesoureiro;

ARTIGO 21. Compete à Diretoria:
1.

Elaborar e executar Plano Anual de Atividades;

2.

Elaborar e apresentar à Assembléia Geral o relatório anual;

3.

Indicar à Assembléia Geral os membros para composição do Conselho Consultivo;

4.

Estabelecer relações com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades;

5.

Propor ao Conselho Fiscal a aquisição, alienação e oneração dos bens imóveis.

6.

Criar ou extinguir unidades diretoras declinadas no artigo 19, parágrafo 1º, assim como eleger seus respectivos diretores.

Parágrafo Único. A Diretoria reunir-se-á em sessões ordinárias mensal e sempre que necessário, convocada pelo Presidente.
ARTIGO 22. A eleição da Diretoria acontecerá 30 dias antes do término do mandato da atual Diretoria, podendo concorrer aos
cargos associados efetivos em pleno gozo de seus direitos estatutários.
ARTIGO 23. Compete ao Presidente da Diretoria:
1.

Representar a Associação em Juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, no exterior ou em território nacional;

2.

Convocar reuniões de Assembléia Geral ou do Conselho Fiscal;

3.

Submeter o relatório anual e a prestação de contas da Associação à apreciação do Conselho Fiscal e aprovação da
Assembléia Geral;

4.

Apresentar à Assembléia Geral os planos anuais de trabalho das unidades de atendimento mantidas pela Associção , bem
como os relatórios anuais;

5.

Celebrar acordos, contratos e convênios;

6.

Receber doações patrimoniais;

7.

Contratar e demitir funcionários.

Parágrafo Único. O Presidente da Diretoria terá voto qualitativo em caso de empate.
ARTIGO 24. Compete ao Vice-Presidente:
1.

Substituir o Presidente em duas faltas ou impedimentos;

2.

Assumir o mandato em caso de vacância até o seu término;

3.

Prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.

ARTIGO 25. Compete ao Primeiro Secretário:
1.

Secretariar as reuniões da Diretoria e Assembléia Geral e redigir as atas;

2.

Publicar todas as notícias das atividades da Associação;

3.

Fazer o Plano de ação e o relatório das atividades da Associação e apresentar para aprovação da Assembléia;

4.

Arquivar os documentos relativos à administração da Associação.

ARTIGO 26. Compete ao Segundo Secretário:
1.

Substituir o primeiro secretário em suas faltas ou impedimentos;
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ARTIGO 27. Compete ao Tesoureiro:
1.

Controlar as atividades administrativas e financeiras da Associação;

2.

Participar da elaboração da proposta orçamentária;

3.

Administrar e controlar acordos e contratos com o Presidente.

ARTIGO 28. Caberá ao Presidente, aos Diretores ou aos procuradores constituídos em nome da Associação, sempre em conjunto de
dois, a prática dos atos necessários ou convenientes à administração da mesma, para tanto, dispondo eles, dentre outros poderes,
dos necessários para:
1.

A representação da Associação em Juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante terceiros e quaisquer repartições
públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista, fundações
e entidades paraestatais;

2.

A administração, orientação e direção dos objetivos sociais, inclusive a compra, venda, troca ou alienação por qualquer
forma, de bens móveis, determinando os respectivos preços, termos e condições.

3.

Contratar, se julgar necessário, Administrador Geral para auxiliá-la na administração, determinando suas atribuições;

4.

A assinatura de quaisquer documentos, mesmo quando importem em responsabilidade ou obrigação, inclusive escrituras,
títulos e dívidas, cheques, ordens de pagamento e outros.

Parágrafo 1º. A Associação somente poderá assumir obrigações, não incluídas nos planos, orçamentos, investimentos ou
despesas, mediante a assinatura conjunta de quaisquer dois Diretores, após prévia autorização da Assembléia Geral.
Parágrafo 2º. Caberá ao Presidente, em conjunto com um Diretor, outorgar, em nome da Associação, as procurações ad judicia e
ad negotia et extra, devendo ser especificados no instrumento os atos ou operações que poderão praticar e a duração do mandato,
que poderá ser indeterminado no caso de mandato judicial.

Seção III – Conselho Consultivo
ARTIGO 29. O Conselho Consultivo será constituído de quatro membros indicados pela Diretoria e aprovados pela Assembléia Geral
com mandato de dois anos, que terminará no fim de março, quando haverá nova indicação. É facultado o direito a uma recondução.
ARTIGO 30. Compete ao Conselho Consultivo:
1.

Orientar sobre a área de atuação da Associação para cumprimento de suas finalidades estatutárias;

2.

Contribuir na elaboração do Plano Anual e Relatório de Atividades;

3.

Emitir pareceres sobre as propostas para os projetos e programas que venham a ser implementados pela Associação;

4.

Dar suporte técnico especializado na condução do Plano de Atividades da Associação;

5.

Participar do processo de avaliação e controle dos resultados alcançados pela Associação.

ARTIGO 31. Todos os membros do Conselho Consultivo após o seu mandato serão arrolados como associados honorários.

Seção IV – Conselho Fiscal
ARTIGO 32. O Conselho Fiscal, órgão fiscalizador da gestão financeira da Diretoria, é composto de três associados, eleitos pela
Assembléia Geral por escrutínio secreto, com mandato de dois anos, facultado o direito de uma reeleição.
ARTIGO 33. Compete ao Conselho Fiscal:
1.

Examinar os livros de escrituração, o balancete anual apresentado pelo Tesoureiro, os balanços e inventário que
acompanham o relatório anual da Diretoria, emitindo os respectivos pareceres;

2.

Apreciar a aquisição e a alienação de bens e dar pareceres;

3.

Zelar pela observância dos princípios fundamentais da contabilidade e das normas brasileiras de contabilidade na prestação
de contas e atos correlatos da Associação.
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Parágrafo único. – O Conselho Fiscal tem ampla competência para fiscalizar todos os atos praticados pelos órgãos de
administração, tendo livre acesso a todos os livros e documentos contábeis e sociais necessários à verificação da regularidade de
aplicação dos recursos da Associação, emitindo pareceres para a Assembléia Geral.
ARTIGO 34. O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente a cada seis meses e extraordinariamente quando convocado pela
Diretoria, ou sempre que for necessário.

CAPÍTULO V
Receitas, Patrimônio Social e sua Destinação
ARTIGO 35. Para realização de seus objetivos, a receita orçamentária da Associação terá origem:
1.

Na contribuição de seus associados, nos donativos ou legados de terceiros, inclusive os oriundos do exterior, e nos auxílios
ou subvenções dos poderes públicos;

2.

Na participação de empresas privadas e organizações do Terceiro Setor através de patrocínio, financiamento, apoio no
desenvolvimento de projetos, dedutíveis ou não da carga tributária;

3.

Na realização de convênios em parceria com o Poder Público, atentando para a legislação e regulamentos vigentes
municipais, estaduais e federais;

4.

Na comercialização de produtos oriundos dos projetos sociais, doações,
desenvolvimento dos objetivos sociais, visando sua auto-sustentação;

5.

Na promoção de campanhas, festas, eventos, bazares, gerando, indiretamente, receita subsidiária;

aplicando o resultado integralmente no

ARTIGO 36. Toda a receita orçamentária, subsidiária, inclusive as subvenções, doações e demais contribuições recebidas pela
Associação serão integralmente aplicadas nas finalidades a que a Associação está vinculada.
Parágrafo único. Os bens móveis, semoventes, móveis duráveis deverão ser inscritos regularmente em livro próprio para controle,
além do exigido em registros contábeis.
ARTIGO 37. O patrimônio da Associação é constituído de bens e direitos que possui atualmente e dos que vier a adquirir, a título
oneroso ou gratuito, aplicando integralmente suas rendas, recursos e eventuais resultados operacionais na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais no território nacional.
Parágrafo 1º. A Associação não constitui e não poderá constituir, patrimônio de indivíduo, família, entidade de classe ou instituição
sem caráter filantrópico ou beneficente.
Parágrafo 2º. O acervo patrimonial adquirido com recursos públicos, na hipótese de a Associação perder sua qualificação, será
transferido a outra pessoa jurídica, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social.
Parágrafo 3º. Os recursos advindos dos poderes públicos serão aplicados dentro do município de sua sede ou, no caso de haver
unidades prestadoras de serviço a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor.
ARTIGO 38. Sendo a Associação uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, de caráter social e beneficente, fica absolutamente
vedada a remuneração, concessão de vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, bem como a distribuição de resultados
ou dividendos, bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto, a seus diretores,
associados, conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

CAPÍTULO VI
Reforma do Estatuto, Liquidação e Dissolução
ARTIGO 39. A Assembléia Geral especialmente convocada para este fim pelo seu Presidente ou por 1/5 (um quinto) de seus
membros, e desde que mediante o voto favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos integrantes do Quadro Social com direito a
voto, poderá deliberar sobre a reforma do Estatuto Social e a liquidação da Associação, a qual também poderá ocorrer nos casos
previstos em lei.
Parágrafo único. Na Assembléia Geral que deliberar sobre a liquidação da Associação, será indicado o liquidante, sua remuneração
se for o caso, e estabelecida a forma de processamento da mesma.
ARTIGO 40. Em caso de dissolução da Associação, pagos e satisfeitos os encargos sociais, o patrimônio remanescente, se houver,
reverterá em benefício de uma entidade congênere sem fins lucrativos, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, a juízo
da Assembléia Geral que deliberar a dissolução.
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Fundado em 10 de janeiro de 1963 – Personalidade Jurídica em 8 de março de 1963 sob n.º 128
Registro no Serviço Social do Estado no dia 23 de abril de 1964 sob n.º 1503
FEDERAL : Decreto n. º 95.025 de 13/10/87

UTIILIDADE PÚBLI CA
ESTADUAL : Lei n.º 708 de 17/10/75
C N S S : Sob n. º 35.334 de 10/07/64

MUNICIPAL : Lei n. º 3.098 de 05/10/67

CAPÍTULO VII
Exercício Social e Contas da ASSOCIAÇÃO
ARTIGO 41. O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício
serão levantadas as Demonstrações Financeiras e preparado o relatório da Diretoria referente ao período, relacionando as despesas
e receitas verificadas durante o exercício em questão, para manifestação do Conselho Fiscal e posterior remessa para apreciação e
aprovação da Assembléia Geral.
ARTIGO 42. A prestação de contas da Associação observará, no mínimo:
1.

Os princípios fundamentais da contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;

2.

A publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das
demonstrações financeiras da Associação, incluindo certidões negativas de débito junto ao INSS e FGTS, colocando-os à
disposição para exame de qualquer cidadão;

3.

A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, conforme previsto nas normas aplicáveis;

4.

A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita conforme determinado no
parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal.

CAPÍTULO VIII
Disposições Finais
ARTIGO 43. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Associação, os atos de qualquer dirigente,
procurador ou funcionário que o envolverem em obrigações ou negócios estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais,
endossos ou quaisquer garantias em favor de terceiros.
ARTIGO 44. Aplicam-se aos casos omissos ou duvidosos, as disposições legais vigentes e, na falta destas, caberá à Diretoria dirimir
dúvidas e deliberar a respeito ad referendum da Assembléia Geral.
Araraquara, 29 de dezembro de 2006
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